Protokoll styremøte ROR 13. mars 2020
Sted:

Scandic Alexandra Hotell, Molde

Dato:

13. mars 2020

Tid:

Kl. 09:30-10:50

Tilstede:

Torgeir Dahl, Tove Henøen, Toril Hovdenak og Odd Jørgen Nilssen (på telefon)

Observatør:

Geir Inge Lien

Administrasjon:

Alf Reistad

Saker til behandling
Sak 21/20

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Styret godkjenner innkalling og dagorden.

Sak 22/20

Godkjenning av referat fra styremøte 7. februar 2020
Referat fra styremøte 7. februar 2020 (vedlegg 1).
Vedtak:
Styret godkjenner referat fra styremøte 7. februar 2020.

Sak 23/20

Daglig leder orienterer
Daglig leder ga en kort oppsummering over de viktigste sakene som det har arbeidet
med siden forrige styremøte.
Det ble blant annet informert om at ROR sin nye nettside nå er lagt ut, selv om det
fortsatt arbeides med noen endringer og innlegging av informasjon.
Vedtak:
Styret i ROR tar saken til orientering.

1

Sak 24/20

Godkjennelse av Årsrapport og Årsregnskap 2019
Det vises til behandling under forrige styremøte og utsendt årsrapport og
årsregnskap for 2019 inkludert revisor rapport (vedlegg 2,3 og 4)
Vedtak:
Styret godkjenner framlagt årsregnskap og årsrapport for 2019 med de endringer i
årsrapporten som framkom på møtet.

Sak 25/20

Godkjennelse av budsjett for 2020
Det ble vist til utsendt utkast til budsjett for 2020 (vedlegg 5)
Vedtak:
Styret godkjenner framlagt budsjett for 2020.

Sak 26/20

Godkjennelse av Handlingsplan 2020
Utsendt utkast til handlingsplan for 2020 (vedlegg 6) ble tatt opp til diskusjon.
Vedtak:
Styret godkjenner framlagt handlingsplan for 2020 med de endringer som framkom
på møtet.

Sak 27/20

Rundebordskonferansen 2020
Innledningsvis ble det vist til at styret tidligere har vedtatt å videreføre
Rundebordskonferansen, som Gassknutepunkt Nyhamna har arrangert siden 2010
under Moldejazz.
Som det framgår av oppslag i Romsdals Budstikke 07.03.2020 (vedlegg 7), vil årets
konferanse bli gjennomført i samarbeid med Gassco og Aukra kommune.
Corona-situasjonen skaper usikkerhet også for Rundebordskonferansen, men det ble
opplyst at man nå har på plass flere sentrale innledere. Det planlegges for
konferansen kan gjennomføres som planlagt.
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Vedtak:
Styret vedtar at dagseminaret gjennomføres som et åpent seminar. Under det sosiale
programmet på ettermiddag og kveld prioriteres lokal deltakelse i tillegg til inviterte
innledere og gjester.

Sak 28/19

Domstolstruktur
Regjeringen har lagt fram forslag til ny domstolstruktur der Molde vil bli underlagt
Ålesund.
Det ble orientert om at Møre og Romsdal fylkeskommune har sendt forespørsel til de
tre regionrådene i fylket om muligheten for en felles høringsuttalelse.
Under møtet kom det fram bekymring rundt den nye strukturen, og hva dette vil
kunne ha å si for tilbudet og arbeidsplassene i Molde inkludert den lokale
advokatstanden.
Vedtak:
Styret vedtok å arbeide for å sikre at Tingretten og Jordskifteretten videreføres i
Molde med oppgraderte, hensiktsmessige og forsvarlige lokaler. Styret ber daglig
leder å utarbeide et utkast til høringsuttalelse som sendes ut til styret for kommentar.

Sak 29/19

Henvendelse fra Orkidé om endring av mandat for Rehabiliteringsprosjektet
Orkidé har sendt henvendelse til ROR og SR med oppfordring om å støtte deres uttale
med forslag om endring av mandat for pågående Rehabiliteringsprosjekt (vedlegg 8).
Vedtak:
Det vises til diskusjon under møtet i styringsgruppa for Rehabiliteringsprosjektet i
Ålesund onsdag 12. februar, med påfølgende møte mellom Orkidé, SR og ROR samme
dag.
Det vises også til tidligere uttale fra ROR angående Aure rehabiliteringssenter.
Styret i ROR er av den oppfatning at en endring av mandatet i
Rehabiliteringsprosjektet nå, vil kunne sette tilbudet i spill. Vi støtter konklusjonen i
møtet i styringsgruppa for prosjektet den 12. februar. Prosjektet bør gjennomføres
med de ressurser som er stilt til rådighet, og den framdriftsplanen som det har vært
enighet om siden høsten 2019. ROR er åpen for at det kan være hensiktsmessig å
kjøre et mer omfattende prosjekt i etterkant av det arbeidet som nå utføres, men det
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er noe som i tilfelle må tas opp til vurdering etter at pågående prosjekt er
gjennomført.

Sak 30/20

Eventuelt
Situasjonen i forbindelse Coronaviruset, og hvordan man håndterer situasjonen i de
ulike kommunene ble kommentert.

Torgeir Dahl (sign)

Alf Reistad (sign)
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